
REGULAMIN 

WALNEGO ZGROMADZENIA SBDJ „PATIO” 

W WARSZAWIE 

 

§ 1 

 

1. Regulamin niniejszy określa tryb prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Walne 

Zgromadzenie SBDJ „PATIO” i działa na podstawie przepisów  ustawy Prawo 

Spółdzielcze  (Dz. U. z 1995 r. Nr 54, poz. 288 z późn. zm.), ustawy z dnia 15 grudnia 

2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27 z późn zm.) oraz 

Statutu spółdzielni.    

2. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni. 

3.  Członek Spółdzielni może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście a osoba 

prawna – poprzez osoby uprawnione do jej reprezentowania. Członkowie o ograniczonej 

zdolności do czynności prawnych i członkowie nie mający zdolności do czynności 

prawnych biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez swoich przedstawicieli 

ustawowych. 

4. Każdy członek ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów. 

5. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele 

Związku Rewizyjnego, w których Spółdzielnia jest zrzeszona i przedstawiciele Krajowej 

Rady Spółdzielczej.  

§ 2 

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy: 

1.  uchwalenie kierunków rozwoju działalności Spółdzielni, 

2.  rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej i Zarządu, zatwierdzanie sprawozdań 
rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków 

członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie 

absolutorium członkom Zarządu, 

3.  rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego 

z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie, 

4.  podejmowanie uchwał w sprawie ustalania wysokości stawek funduszu infrastruktury 

przeznaczonego na cele naprawy i modernizacji sieci  infrastruktury technicznej oraz 

wielkości ryczałtowej opłaty partycypacyjnej w budowie, rozbudowie, modernizacji i 

utrzymaniu osiedlowej sieci infrastruktury.  

5.  podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia 

strat, 

6.  oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć, 
7. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz 

likwidacji Spółdzielni, 

8.  rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady 

Nadzorczej, 

9.  uchwalanie zmian statutu, 

10. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Spółdzielni do związku lub wystąpienia z   

niego oraz upoważnienie zarządu do podejmowania działań w tym zakresie, 

11. wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, 

12. wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej (wniosek o odwołanie musi zawierać 
pisemne uzasadnienie). 

13. Uchwalanie regulaminów: obrad Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej oraz innych 

regulaminów, których uchwalanie jest zastrzeżone w statucie do właściwości Walnego 

Zgromadzenia. 



 14. podejmowanie uchwał – na wniosek członka spółdzielni lub inwestora – o włączenie       

planowanych przez nich inwestycji do osiedlowej sieci technicznego uzbrojenia terenu. 

 

§ 3 

1. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie przynajmniej raz w roku, w ciągu 6 miesięcy po 

upływie roku obrachunkowego. 

2. Walne Zgromadzenie może być również zwołane z ważnych powodów przez Zarząd 

w każdym czasie. 

3. Zarząd obowiązany jest zwołać Walne Zgromadzenie na żądanie: 

 1. Rady Nadzorczej, 

 2. przynajmniej 1/4 członków Spółdzielni, nie mniej jednak niż 15 członków. 

4. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu 

jego zwołania. 

5. W wypadku zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 3 i 4, Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie powinno być zwołane w takim terminie, aby mogło się odbyć w ciągu 

czterech tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi, zwołuje je Rada 

Nadzorcza, Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona lub Krajowa Rada 

Spółdzielcza, na koszt Spółdzielni. 

 

§ 4 

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia na piśmie 

członków Spółdzielnia na co najmniej na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. 

 

2.Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem 

obrad, podanym do wiadomości członkom w terminach i w sposób określony w § 29 

Statutu. projekty uchwał i materiały na Walne Zgromadzenie powinny być wykładane  na 

co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie spółdzielni. 

3. Walne Zgromadzenie może zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem 

obrad lub odroczyć rozpatrywanie poszczególnych spraw do następnego Walnego 

Zgromadzenia. 

4. O zmianach porządku obrad decyduje w głosowaniu większość członków obecnych na 

Walnym Zgromadzeniu. 
§ 5 

1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na ilość obecnych 

członków. 

2. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów, chyba że ustawa lub statut 

wymagają kwalifikowanej większości głosów. 

3. Z zastrzeżeniem § 24 Statutu głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się jawnie. 

Jednakże na żądanie 1/5 członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu zarządza się 
głosowanie tajne. 

 

§ 6 

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni. 

2. Członek Spółdzielni lub Zarząd Spółdzielni może zaskarżyć do sądu w trybie i terminie 

określonym w prawie spółdzielczym uchwałę z powodu jej niezgodności z prawem lub 

postanowieniami statutu. Jednakże uchwałę o wykluczeniu lub wykreśleniu członka 

z rejestru członków może zaskarżyć do sądu tylko członek, który tą uchwałą został 

wykluczony lub wykreślony. 
 

§ 7 



1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny 

upoważniony przez niego członek Rady Nadzorczej. 

1. Walne Zgromadzenie wybiera przewodniczącego. Funkcji przewodniczącego nie może 

pełnić członek zarządu. 

§ 8 

  Członkowie w głosowaniu jawnym wybierają protokolanta oraz komisje Walnego  

Zgromadzenia:  

1. Komisję Skrutacyjną w składzie od 3 do 5 osób, do której należy: 

a)  sprawdzenie listy obecności członków spółdzielni uprawnionych do głosowania; 

b)  przeprowadzenie tajnego głosowania  nad odwołaniem lub wyborem członków Rady 

Nadzorczej. 

c) obliczanie wyników głosowania nad uchwałami, w tym również w sprawie wyborów. 

 d) Komisja Skrutacyjna wybiera większością głosów ze swego grona przewodniczącego i   

sekretarza. 

   e)Komisja sporządza protokół ze swej działalności, który po podpisaniu przez członków 

Komisji jest odczytywany i przekazywany  Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia. 

3. Komisję Wyborczą w składzie  o 3 do 5 osób, do której należy: 

a) sporządzenie listy kandydatów do Rady Nadzorczej w przypadku przeprowadzania takich 

wyborów. 

b) Komisja wybiera większością głosów ze swego grona przewodniczącego i sekretarza. 

c) komisja sporządza protokół podpisany przez jej członków i po odczytaniu przekazuje 

Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia. 

4. Komisję Wnioskową w składzie 2-3 członków do której należy pisemne opracowanie 

wniosków  zgłaszanych przez  uczestników zebrania w trakcie obradowania nad 

odpowiednim punktem zebrania. 

 

§ 9 

1. W danej sprawie można zabrać głos tylko jeden raz wystąpienie nie może przekraczać 5 

minut. Przewodniczący zebrania może zarządzić głosowanie, by obecni na zebraniu 

zwykłą większością zdecydowali, czy czas ten ma być przedłużony lub, czy dana osoba 

ma zabrać w danej sprawie głos powtórnie.  

2. Przewodniczący udziela głosu w kolejności mu zgłoszonej. Ponadto Przewodniczący 

zebrania może ustalić inna kolejność zabierania głosu w dyskusji w celu tematycznego jej 

uporządkowania. 

3. Przewodniczący zebrania ma prawo zwrócić uwagę każdemu mówcy, który odbiega od 

tematu przedmiotu dyskusji lub przekracza ustalony czas. Nie stosującym się do uwag 

Przewodniczący odbiera głos.  

4. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu maja prawo zabierania głosu poza kolejnością. 
5. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w 

sprawach formalnych uważa się wnioski dotyczące: 

a) głosowania bez dyskusji 

b) przerwania dyskusji 

d) zamknięcia listy mówców 

e) ograniczenia czasu przemówień 
f) zarządzenia przerwy w obradach 

6. W dyskusji nad wnioskami formalnymi mogą zabierać głos jedynie dwie osoby – jedna 

„za” i jedna – „przeciw”.  

7. Wszystkie wnioski formalne, a także oświadczenia do protokołów powinny być zgłaszane 

na piśmie. 

8. Za zgoda Przewodniczącego  wnioski oraz oświadczenia mogą być zgłaszane ustnie. 



9. Przewodniczący zebrania zarządza głosowanie, czy przebieg zebrania może być utrwalany 

za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz.  

 

 

 

§ 10 

1. Po zamknięciu dyskusji nad punktami wymienionymi w zatwierdzonym porządku obrad 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie, jeśli określona sprawa 

wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie. 

2. Każda uchwała podjęta przez Walne Zgromadzenie  powinna mieć nadany kolejny numer, 

datę podjęcia i tytuł określający sprawę której dotyczy. 

3. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przerwaniu obrad bez wyczerpania porządku 

obrad. Uchwała ta powinna określać termin kontynuacji obrad przerwanego zebrania.  

4. Głosowania są jawne z wyjątkiem odwołania lub  wyboru członków Rady Nadzorczej. 

5. Przy wyborach lub odwołaniu członków Rady Nadzorczej głosowanie odbywa się przy 

pomocy kart wyborczych na których umieszczona jest lista kandydatów w porządku 

alfabetycznym. 

6. Głosujący pozostawia na karcie wyborczej nie skreślone nazwiska (lub nazwisko) tych 

osób na które głosuje. 

7. W razie uzyskania równej liczby głosów przez kilku kandydatów (także dwóch) 

przeprowadza się dodatkowe głosowanie umieszczając na karcie do głosowania w 

porządku alfabetycznym  kandydatów, którzy uzyskali taką sama liczbę głosów. Mandat 

uzyskuje ten z kandydatów, który uzyska największa liczbę głosów.  W przypadku 

ponownego uzyskania przez tych samych kandydatów równej liczby głosów o wyborze 

decyduje kolejne głosowanie, aż do skutku.  

8. Głosowanie w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej przeprowadza się przez 

złożenie odpowiednich kart do urny wyborczej, na których skreślenie nazwiska członka 

Rady Nadzorczej uznane jest za głos „za” odwołaniem, natomiast brak skreślenia za głos 

„przeciw” odwołaniu.  

         § 11 

1. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący. 

2. Protokoły mogą przeglądać członkowie Spółdzielni oraz upoważnieni przedstawiciele 

związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona i Krajowej Rady 

Spółdzielczej. 

3. Protokóły przechowuje Zarząd Spółdzielni co najmniej przez 10 lat. 
 

§  11 

Regulamin powyższy obowiązuje od chwili uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.  

 

 


